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Lei de Luiz Lima é sancionada pela
presidência da República

E

ntrou em vigor no dia 30 de outubro a lei de autoria
do deputado Luiz Lima, que garante às ví mas de
violência domés ca e familiar assistência judiciária
para pedido de divórcio, separação, anulação de
casamento ou dissolução de união estável. A Lei 13.894,
de 2019, foi sancionada pelo presidente em exercício e
publicada hoje no Diário Oﬁcial da União (DOU) com
alguns vetos. De acordo com a nova norma, é ainda
obrigatória a intervenção do Ministério Público para

estabelecer a prioridade de tramitação desses
procedimentos judiciais. A lei também altera o Código de
Processo Civil (Lei 13.105, de 2015), para prever que a
ação de divórcio é de competência do foro domiciliar da
ví ma de violência domés ca e familiar. “Minha sensação
é de pura alegria e de dever cumprido. Sei que muito
ainda há de ser feito, mas a sensação de ser ú l para a
sociedade é indescri vel. Muito obrigado pela conﬁança
de cada um de vocês”.

Palestra Jornada Carioca de Gestão no Esporte

N

o início do mês de outubro, o deputado Luiz Lima
par cipou como palestrante da Jornada Carioca
de Gestão no Esporte, promovida pelo Conselho
Regional de Administração (CRA-RJ). Luiz Lima falou sobre
esporte como polí cas públicas, fundamentos

cons tucionais do esporte, lei Pelé, Bolsa Atleta e Lei de
Incen vo ao Esporte. Uma excelente oportunidade de
debater e trocar experiências, além de encontrar
caminhos para aperfeiçoar a gestão do esporte no nosso
país.
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Luiz Lima recebe
representantes da UFRJ

Representantes de Santa Maria
Madalena em busca de recursos

uiz Lima recebeu em Brasília os professores Igor e
Edimilson, da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), que apresentaram um panorama da
Universidade e toda o seu potencial de colaboração para a
sociedade e para o cidadão que frequenta a universidade
e que pode fazer bom uso da sua infraestrutura. O trio
teve uma conversa proveitosa sobre a ligação da
educação e saúde com o esporte, além da inclusão social
através de a vidades espor vas.

O prefeito de Santa Maria Madalena, juntamente com o
vice-prefeito e assessoria es veram no gabinete do
deputado Luiz Lima em Brasília. A comi va foi em busca
de emendas para inves mentos em setores estratégicos
do município, levando mais conforto aos madalenenses e
melhorando a eﬁciência do serviço público.

L

Chefe de gabinete de Luiz Lima e
Vereador Cascão participam de
reunião no Ministério da Cidadania

C

hefe de gabinete do deputado Luiz Lima, Welbert
Pedro, e o vereador de Nova Friburgo, Cascão do
Povo, par ciparam de uma importante reunião na
secretária Especial de Esportes do Ministério da
Cidadania, para tratar da implantação de núcleos
espor vos nas Organizações Militares da Marinha (OMs)
pelo estado do Rio de Janeiro. A proposta é u lizar as
estruturas já existentes e emendas parlamentares para

custear o programa e ofertar a vidades espor vas junto
ao Ministério da Cidadania, beneﬁciando milhares de
crianças em todo o estado. A reunião contou com as
presenças dos comandantes Moreira, coordenador das
OMs (Organizações Militares da Marinha) e José Barros,
do Ministério da Defesa; além dos assessores do
ministério da Cidadania, Júlio e Sérgio.
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Estruturas Societárias
dos Clubes de Futebol

M

embro da Comissão do Esporte, Luiz Lima
par cipou de uma Mesa Redonda para
debater sobre as estruturas societárias dos
clubes de futebol no Brasil. Em discussão estava o PL
5082/16, que estabelece as condições para que clubes de
futebol, federações e ligas se transformem em sociedades
anônimas (S/A), com ações negociadas em bolsas.

Vereador Hugo Guimarães
apresenta demandas de Cantagalo

03

15 de outubro
Dia do Professor
“Somos 300 mil professores de
educação sica no Brasil e 70 mil
no estado do Rio de Janeiro. Fui o
1º professor de educação sica com
licenciatura plena a me tornar
deputado federal e, muito além dos
parabéns, eu quero reiterar a minha
luta pela valorização dos professores
e para que a educação sica seja
reconhecida como ferramenta de
inclusão social e importante pilar da
educação”.

O

vereador Hugo Guimarães, de Cantagalo, esteve
no gabinete em Brasília para apresentar algumas
demandas do município visando a des nação de
emenda parlamentar. O mandato do deputado Luiz Lima
reforça o apoio ao para município.” Juntos, somando
forças, vamos analisar com muito carinho as opções de
emendas para Cantagalo, primando pelos serviços
básicos e para que a população seja sempre bem
assis da”.

Passaporte para Vitória Kids

N

o dia 12 de outubro o Condomínio Terra Nova, em Nova Friburgo, recebeu a segunda edição do evento
Passaporte para Vitória, desta vez voltando para comemorar o dia das crianças. Em parceria com o PSL de Nova
Friburgo e com diversos empresários, o evento reuniu centenas de moradores da localidade, e ofertou uma
manhã de muita diversão, carinho e acolhimento.
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Emendas para Macuco no valor de R$ 200.000,00

O

p refe i to d e M a c u co, B r u n o
Boare o, acompanhado da
primeira dama e Secretaria do
Trabalho Envelhecimento Saudável e
Juventude, Andreia Boare o, es veram em
Brasília tratando de emendas para o
município. Macuco é um dos municípios
menos favorecidos pelo repasse de verbas
oriundas da União. “Temos a oportunidade
de juntos, legisla vo federal e execu vo
municipal, de melhorar a qualidade de vida
dos munícipes. Por isso, através de emenda
individual, vou viabilizar a construção de
duas academias populares na cidade, no
valor de R$ 200.000,00, com início da
construção em 2020”.

Em busca de parceria com a UERJ para projetos esportivos
O reitor da UERJ Rui, se reuniu com o
deputado Luiz Lima em busca de uma
parceria muito bacana envolvendo o
esporte e Nova Friburgo. No município há o
an go espaço do Clube Olifas, que um grupo
de entusiastas do esporte tenta recuperar
para oferecer a vidades espor vas para
crianças e adolescentes. Seria um polo sócioespor vo e cultural, conhecido como
TEMPLO DO ENTUSIASMO. “Como
deputado federal e ex-atleta olímpico, me
somo à inicia va e tenho certeza que muitas
coisas boas virão através dessa parceria”.

Equipe de natação de Luiz Lima recebe estudantes no Posto 6

O

s Gladiadores, receberam uma visita
super especial: estudantes da Escola
Municipal Cícero Penna visitaram o
Posto 6, colaboram com a re rada de muitos detritos da
areia e veram uma grande aula de civilidade e amor à
natureza. “Preservar, ensinar com bons exemplos
também é nosso papel. Aproveitamos o encontro e
ﬁzemos uma doação de livros bem bacana para rechear a
biblioteca da escola, e incen var o hábito de leitura da
garotada”.
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Representantes de Iguaba Grande se reúnem com Luiz Lima em Brasília

P

refeito, vice-prefeito,
vereadores e secretários de
Iguaba Grande, na Região dos
Lagos do Rio de Janeiro, es veram em Brasília,
no gabinete do deputado Luiz Lima,
empenhados em apresentar as demandas do
município para angariar emendas
parlamentares para suprir as muitas
necessidades do município.

UPA de Olaria: Falta boa vontade
da prefeitura de Nova Friburgo

E

m maio, o deputado Luiz Lima iniciou as
trata vas para a liberação de verba para a
construção de uma UPA no bairro de Olaria,
em Nova Friburgo. A liberação de três milhões e cem mil
reais para a execução da obra junto ao Ministério da
Saúde foi concedida pouco tempo depois. Em Brasília,
Luiz Lima, seu chefe de gabinete, Welbert Pedro e o
vereador Cascão foram conferir como estavam os
Chefe de Gabiete: Welbert Pedro

trâmites do repasse. Mas, infelizmente, a prefeitura de
Nova Friburgo não envia a documentação necessária e
parece se esforçar para perder o prazo para realizar a
obra. “É importante lembrar o prefeito Renato Bravo que
quem perde são os cidadãos friburguenses. Coloque
pessoas à frente dos seus atos polí cos. Os friburguenses
não merecem tanto descaso”.

Assesssoria de Comunicação: Nathália Emerick

Câmara dos Deputados - Palácio do Congresso Nacional
Praça dos Três Poderes - Anexo IV, 5º andar, Gabinete 504
Brasília - DF - Brasil - 70160-900

Diagramação: Felipe Torres (ditorres.com)

CONTATO
dep.luizlima@camara.leg.br
+55 61 3215 5504
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giro da assessoria

Itamar presente no vernissage
de Cristina Jobim - Museu da
Fazenda - Pigmentado o Mundo

Eduardo Kropf na sede do DETRAN-NF com
proprietários de autoescolas da região
serrana para ouvir as demandas do setor

Flávia Reis e Eduardo Kropf presente nas
comemorações dos 108 anos de Amparo

Itamar e Ulisses Reis presentes
em solenidade no CIAMPA

Ulisses Reis e Itamar em visita ao
gabinete do Prefeito Válber Luiz
Marcelo de Carvalho, de Tanguá

Assessoria presente no evento
Liqui Lingerie, em Conselheiro
Paulino, distrito de Nova Friburgo

Roberto presente no Painel de
Sustentabilidade em Movimento
organizado pela agência O Kardume

Assessoria presente no
lançamento da Festa do Morango
com Chocolate, em Nova Friburgo

Eduardo Kropf e Marcos Reis em visita
ao Hospital Universitário da UNIRIO,
sendo recebidos pelo vice-diretor Dr.
Sérgio Luis de Aquino

Itamar presente no Campeonato
Brasileiro Interclubes de Polo Aquático
Sub-14, na sede do Flamengo, Gávea- RJ

Fernando Marlos com Marcos Fontes,
secretário de Desenvolvimento de
Engenheiro Paulo de Frontin

Izabel Thomas presente na inauguração
do Condomínio Rio das Ostras II
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